Zápis ze schůze výboru okresní organizace Českého svazu včelařů
v Písku s účastí zástupců ZO okresu Písek
ze dne 5. května 2012 konané v sokolovně v Protivíně.
Přítomni: př. Kozák, Herink, Zábranský, Rotbauer, Macháček, Lukáš, Sláma,
Omluveni: př. Havlín, Šimko,
Neomluveni: př. Košatka.

Schůzi zahájil předseda přítel Kozák přivítal přítomné.
Při příležitosti otevírání Naučného včelína péčí o.s. Apicentrum vzdělávání V.J.
kterého se také zúčastnil předseda ČSV RNDr. Švamberk, byl dodatečně také přizván na
jednání OO ČSV. Protože byla velmi malá účast zástupců pozvaných ZO ČSV okresu Písek,
byla schválena změna programu jednání, aby se mohla využít příležitost přítomného RNDr
Švamberka, který ve svém příspěvku vyzdvihl užitečnost včelaření, zejména důležitost práce
s mládeží. Vzdělávání vedoucích včelařských kroužků je v Nasavrkách, kde je na to potřebné
zázemí. Celá činnost je financována z grantů ministerstva zemědělství, nikoliv z finančních
prostředků ČSV.
Dále přítel Švamberk zdůraznil význam vzdělávání včelařské veřejnosti, které je třeba
zlepšit. Projevuje se nedostatek funkcionářů ČSV zejména pak mladých. Je zapotřebí
motivovat mladé včelaře pro práci ve ČSV na všech úrovních. Pro přírodu a krajinu je hlavní
produkt včelaření je opylovací služba.
Přítel Švamberk připomněl význam rovnoměrného rozšíření včelstev v krajině pro
opylovací službu. Je třeba skloubit činnost malo a velkovčelařů tak, aby se jejich činnost
doplňovala. Dále přítel Švamberk připomněl nutnost celoročního boje s varroazou, kdy bylo
zjištěno, že klesá odolnost včel proti chorobám a dochází k rozšiřování virových chorob, které
dokážou spolu s varroazou zdecimovat včelstva v plném rozvoji. Je důležité včelstva
intenzivně léčit nejdéle na konci července tak, aby zimní generace včel byla co nejméně
poškozena.
Jako další problém v chovu včel označil mor včelího plodu. I když momentálně
v okrese Písek není žádné nové ohnisko moru včelího plodu je třeba dodržovat zásady
k omezení šíření tohoto nebezpečného onemocnění včel. Je třeba zabezpečit lokální
soběstačnost v chovu matek a oddělků a eliminovat přesuny včelstev a matek z oblastí, které
jsou morem ohroženy, nepoužívat staré včelařské potřeby a nářadí. Současně přítel
Švamberk vyzdvihl výhodu vlastní výroby léčiv ve výzkumném ústavu včelařském v Dole, kdy
cena léčiv v porovnání se sousedními státy je asi třetinová. Je však třeba požadavky na léčiva

podat včas, aby bylo možné léčiva distribuovat včas a je třeba dodržovat metodiku používání
léčiv.
Přítel Rotbauer upozornil na porušování stanov ČSV, kdy řada ZO nemá pravidelně
schůze a nevykazuje žádnou činnost nebo jenom formální, výbor okresní organizace nemá
dokonalý přehled o dění v ZO. Rovněž v práci veterinární správy je řada nedostatků a hlavně
nedostatečná informovanost je třeba zlepšit dohled na dodržování metodiky léčení, hlavně u
neorganizovaných včelařů.
Přítel Lukáš rezignoval na práci předsedy revizní komise i na práci ve výboru okresní
organizace ČSV Písek. Bylo odhlasováno udělit příteli Lukášovi čestné uznání za dlouholetou
práci ve výboru okresní organizaci ČSV Písek. Jeho náhradou se bude zabývat další zasedání
výboru okresní organizace ČSV Písek

V Protivíně 5.5.2012

zapsal: Herink

